V letošní výroční zprávě najdete obrázky věcí, hraček a předmětů, které
míváme doma. A máme k nim nějaký vztah. Víme, od koho jsme je dostali,
nebo kde a s kým jsme je kupovali. Pamatujeme si, kdy jsme je vyhodili
nebo ztratili. Pro děti není zásadní hračky a věci dostávat, ale mít si s kým
s nimi hrát. Fotky pro nás nafotil Tomáš Roček a provedou Vás celou
výročnízprávou.

Každá věc či hračka má svůj příběh. Ten ožívá, až když je hračka v rukou dítěte a má ji komu ukázat – mámě a tátovi.

Úvodní slovo

Vážené dámy, kolegyně, vážení pánové, kolegové!
Žijeme ve světě zákonů, pravidel, předpisů, formulářů, předsudků a vlastních představ o tom, co
je správně. To nám může bránit vidět ty důležité a vlastně někdy jednoduché možnosti, jak podpořit vztah mezi dítětem a jeho blízkými lidmi (rodiči, sourozenci, tetou, babičkou, pěstounem,
atd.). Pro dítě a jeho další život je důležité zažít pocit, že má někoho blízkého, komu na něm záleží a má ho rád. A nejtěžší je milovat toho, kdo nebyl nikdy milován. Těžký úkol pěstounů je poskytnout blízký a bezpečný vztah dítěti, které zažilo ztráty, strach, násilí. Tyto děti se pak někdy
vztahu bojí a odmítají ho.
Považuji za důležité, že jsme i v tomto roce mohli pokračovat v poskytování služeb zaměřených
na podporu vlastních rodin a jejich dětí a také rodin pěstounských a osvojitelských. Některé příběhy rodin a dětí si můžete přečíst i v této výroční zprávě. Každá dobrá chvíle, kterou mohou
děti zažít se svými blízkými, je skvělá. Snažíme se podpořit rodiče a pěstouny, aby těchto chvil
bylo co nejvíce.
V roce 201 2 proběhla široká diskuze k novele zákona č. 359/1 999 Sb., o sociálně-právní ochraně

dětí. Díky mnoha debatám a informovanosti médii se dostalo téma péče o ohrožené děti do popředí zájmu odborné i široké veřejnosti. Proces to byl náročný, ale velmi důležitý pro změnu
myšlení a vystoupení z některých našich stereotypů. Jsem moc rád, že novela byla nakonec
schválena. Věřím, že napomůže mnoha dětem, aby v životě zažívaly více spokojenosti a měly
někoho blízkého, o koho se mohou opřít.

N a závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům Amalthey za odvedenou práci, děkuji našim
dobrovolníkům a děkuji také našim partnerům a donorům za podporu a důvěru.

S pozdravem David Svoboda
PS: Rok 201 3 je rokem 1 0. výročí činnosti občanského sdružení Amalthea, oslava našich narozenin proběhne na podzim roku 201 3!
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NORMÁLNÍJE VYRŮSTATV RODINĚ
Zdánlivě obyčejné věci jsou pro některé děti velkým přáním.
Když jsem doma. . .
. . . tak je tam se mnou máma a táta.
. . . tak mě při usínánímáma držíza ruku.
. . . tak mi táta před spaním čte moje oblíbené pohádky.
. . . tak je u mě táta, když je mi smutno.
. . . tak se můžu přitulit k mámě a tátovi, kdy chci.
. . . tak můžu s tátou opravit kolo, co jsem rozbil.
Některé věci se dajízažít pouze v rodině, aťuž vlastní, pěstounské nebo adoptivní!
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Příběh kozy Amalthey
Amalthea byla božská koza, která svým mlékem odkojila malého boha Dia, vládce řeckého

pantheonu. Tím se vlastně stala první pěstounkou. Podobně jako děti a rodiny, které využívají
služby o.s. Amalthea, to ani nejvyšší z řeckých bohů neměl zpočátku jednoduché. Když matka
řeckých bohů Rheia porodila malého Dia, musela ho ochránit před běsněním svého manžela
Krona, a proto ho ukryla do jeskyně na Krétě. Tam se o něj s laskavostí staraly tři nymfy: Ió,
Adrasteia a právě kozí nymfa Amalthea, jejímž přívlastkem bylo „něžná“. Amalthea pečovala
o Dia až do dospělosti a její roh se stal rohem hojnosti.
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1 0 hlavních
zpráv z roku
201 2
1 . S Nadací Terezy Maxové dětem jsme
pomáhali těhotným ženám
D íky nadační podpoře jsme se zaměřili na

podporu těhotných žen, které se nalézaly
v obtížné situaci a potřebovaly pomoc
a podporu v těhotenství a po narození
dítěte. Doposud jsme pracovali v rodinách,
kde již děti jsou, a tak je služba pro těhotné
ženy preventivním vykročením do doby
před narozením dítěte. Intenzivní podporu
využilo osm žen, z nichž sedm péči o dítě
dobře zvládá, jedno dítě bylo umístěno do
pěstounské péče.
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2. Hledáme pěstouny!
S mottem „Hledáme pěstouny“ jsme

odstartovali v roce 201 2 další kampaň,
abychom našli nové pěstouny pro děti,
které nemohou aktuálně či dlouhodobě
žít s mámou a s tátou doma. Letáky,
informace ve vysílání rádia, televize,
tiskové zprávy, články v novinách,
besedy s pěstouny, bannery na
spřátelených webech – všude tam byla a je
naše výzva vidět. Děkujeme za vydatnou
pomoc našim pěstounům, kteří umí
nejlépe veřejnosti říci, co znamená být
dobrým pěstounem...

3. Ve službách obou našich programů
našlo aktivní uplatnění 39 dobrovolníků
I v roce 201 2 se dobrovolníci podíleli na

rozvoji dovedností dětí v rodinách i na
posílení dovedností rodičů. Dobrovolníci ve
službách Amalthea o.s. “dobrovolničili“
v celkovém počtu 1 569 hodin. Zaslouží si
náš respekt a patří jim naše velké
poděkování.

4. Začínáme spolupracovat s novými
partnery
B urza filantropie, uspořádaná Koalicí
nevládek Pardubicka, nám přinesla nová
partnerství s firemními dárci z regionu
(KONZUM,
Elektrárny
Opatovice,
StudioPress a Lékarna.cz) při realizaci
projektu Staňte se pěstouny zaměřeného
na vyhledávání nových pěstounů. Po
skončení
projektu
ve
spolupráci
pokračujeme – např. s firmou Lekarna.cz
jsme připravili prodej propagačních
předmětů v jejich internetovém obchodě
www.lekarna.cz.

5. Z rodiny do rodiny
M ladá matka – samoživitelka nemohla
i přes veškerou svou snahu a podporu
pracovníků dobře zvládnout péči o malé
dítě a v širší rodině se nenašel nikdo, kdo
by její roli převzal. Matka souhlasila s umístěním svého dítěte do
pěstounské péče. Podařilo se nalézt
vhodné pěstouny a 6-měsíční miminko tak
bylo předáno přímo z náruče matky
náhradní rodině, která je připravena
být s matkou miminka nadále v kontaktu
a spolupracovat.

6. Šíříme naše zkušenosti z oblasti
náhradní rodinné péče
S ociální pracovníci „náhradky“ se v roce

201 2 proměnili také v lektory a začali jsme
nabízet vzdělávací semináře veřejnosti
i kolegům z branže. V naší nabídce jsou
témata jako „kontakt dětí s vlastními
rodiči“, „romské dítě v náhradní rodinné
péči“, „potřeby dítěte a jak je naplnit“,
„attachment a posílení vztahu mezi
pěstouny a dětmi“, „využití příběhů a knihy
života při práci s dítětem“ a další. Aktuální
nabídka je na našich stránkách
www.amalthea.pardubice.cz.

7. Hýčkáme své dobrovolníky
Dobrovolníkům v obou programech se
dostávalo intenzivní podpory, ať už formou
nabídky supervizí nebo konzultací
s pracovníky. Dobrovolníci také využili
nabídky vzdělávacích seminářů jako např.
„Attachment – poruchy citového pouta
a cesty k jeho léčení“ nebo „Úvod do
krizové intervence“. Sebezkušenostní víkend pro dobrovolníky s mottem „Jak sami
sebe známe a jak nás zažívají ti druzí“
provedl dobrovolníky prakticky tématem
sociálních rolí.
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8. Za peníze z veřejné sbírky jsme
pořídili auto pro terénní sociální
služby

9. Poděkování za zakladatelskou
činnost služby sanace rodiny od
Výboru Nadace Olgy Havlové

Vzhledem k tomu, že naše služby

D avid Svoboda, ředitel Amalthea o.s.,

poskytujeme rodinám v celém Pardubickém kraji, aut není v Amalthee nikdy dost.
V roce 201 2 nám dosloužila dokonce dvě.
Do naší flotily zároveň přibylo jedno, které
jsme pořídili za výtěžek veřejné sbírky.
Během tří roků trvání sbírky jsme získali
celkem 49 430 korun. Veřejná sbírka
pokračuje i v dalších letech.

Děkujeme všem, kteří nám prostřednictvím veřejné sbírky přispěli!
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převzal v květnu 201 2 od Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové v pražském
letohrádku Hvězda poděkování za zakladatelskou činnost služby sanace rodiny
v občanském sdružení Amalthea. Poděkování každoročně získávají vynikající
projekty, které významně podporují
sociální sféru.

1 0. Novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí už děti opravdu chrání
S chválení novely zákona s platností od 1 .1 .
201 3 přináší zesílení ochrany dítěte a jeho
vlastní rodiny, větší podporu, ale i kontrolu
pěstounským rodinám. Pro pracovníky
systému péče o ohrožené děti je
příležitostí, jak spolu více komunikovat,
spolupracovat a hledat ty nejlepší
možnosti pro každé dítě, které se ocitne
v náročné situaci.
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Kdo jsme a co děláme
Vize Amalthea o.s.
Amalthea je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické

a dobrovolnické služby v systému péče o rodinu a dítě, podporuje zdravé fungování rodiny,
pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu,
podporuje a doprovází náhradní rodiny.

Amalthea o.s. poskytuje odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti
systému péče o ohrožené dítě, zavádí inovativní služby do praxe, podporuje organizace, které se
danou oblastí zabývají, nebo chtějí zabývat.

V roce 201 3 slaví Amalthea už 1 0 let.
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Občanské sdružení Amalthea bylo založeno v roce 2003.
Podporujeme rodiny, které se ocitly v náročné životní situaci a hrozí jim odebrání dítěte z péče

nebo již dítě bylo z rodiny odebráno, a společně usilujeme o jeho návrat do péče rodičů (Podpora
pro rodinu a dítě – od roku 2007).

Podporujeme náhradní rodiny, které přijaly do své péče dítě, a děti v pěstounské či adoptivní
péči a také vlastní děti pěstounů (Centrum náhradní rodinné péče – od roku 2003).
Realizujeme vzdělávací kurzy.
Aktivně se zapojujeme do procesů transformace systému péče o ohrožené děti.
Spolupracujeme se státními a nestátními subjekty z regionu i celé ČR.
Poskytujeme služby dětem a rodinám v Pardubickém kraji.
V naší práci nám pomáhá tým dobrovolníků.
V terénu působí 1 2 sociálních pracovníků a koordinátorka dobrovolnictví.
J sme zavedená organizace s kvalitním odborným know-how, stabilním pracovním týmem
a vysokým pracovním nasazením v oblasti systému péče o ohrožené děti
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Podpora pro rodinu a dítě

Podporu a pomoc poskytujeme rodinám a dětem, které se ocitly v náročné životní situaci: Hrozí

odebrání dítěte z péče a umístění do ústavní nebo náhradní rodinné péče nebo již bylo dítě z rodiny odebráno.
Mirce je 40 let a dvě její starší děti vyrůstají

V čem rodičům a dětem pomáháme

od kojeneckého věku v rodině pěstounů.

Péče o dítě – podpora při zajištění potřeb dítěte a jeho rozvoji, zvládání výchovných a školních

Tenkrát měla problémy s alkoholem, otec

problémů u dětí

dětí se choval často agresivně. Když byla

Poradenství ve finanční oblasti – hospodaření domácnosti, pomoc při řešení dluhů

Mirka v 7. měsíci těhotenství, sociální
pracovnice z úřadu jí nabídla službu Podpory
– měla totiž obavy, že Mirka péči nebude
znovu zvládat, že i ona sama z toho může
mít strach. Mirka nabídku přijala a společ-

Pomoc při zajištění odpovídajícího bydlení – podpora v zájmu zlepšení nevhodných bytových
podmínek, podpora v zájmu snížení rizika ztráty bydlení, podpora v řešení nedostatků v péči
o domácnost

Vztahové problémy – podpora při zvládání konfliktů v partnerském soužití, při řešení problémů

ně s pracovnicí postupně řeší bydlení,

v širší rodině, které mají dopad na děti

zajištění podmínek pro miminko, znova se

Při poskytování podpory rodině využíváme metodu case-managementu, běžnou součástí služeb

učí být mámou. Současnému partnerovi

jsou případové konference a koordinovaná setkání s dalšími subjekty.

se s pomocí klíčového pracovníka podařilo

Při poskytování služby se držíme hesla „ více zúčastněných, efektivnější pomoc“, ale zároveň ví-

nalézt zaměstnání a jejich finanční situace je
také již lepší. Mirce se také podařilo získat
kontakt na pěstouny a na své dvě děti. Tolik
se setkání bála, ale teďse na každé moc těší.

me, že je důležité klienta nepřetížit.

N ejčastěji spolupracujeme s OSPOD, školami, pedagogicko-psychologickými poradnami a další-

mi školskými zařízeními (středisky výchovné péče, dětskými domovy), dále s úřady práce, pediatry, psychology apod.

Většina rodin se k nám dostává na doporučení pracovníka OSPOD, spolupráce je však dobrovolná.

Po zmapování situace rodiny a dítěte stanovíme společně s rodinou oblasti, ve kterých je potřebná změna. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který dojíždí do rodiny cca 1 x týdně
a pomáhá rodině tam, kde je to potřebné – v péči o děti, o domácnost, s úředními záležitostmi,
s hledáním bydlení a zaměstnání, s rozvojem dětí nebo se zvládáním náročných situací.
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Spolupracujeme i s dobrovolníky – pomáhají nám v rodinách s doučováním dětí a také s dětmi
aktivně tráví volný čas , podporují děti v jejich zájmech a talentech.

N epřebíráme však zodpovědnost za rodiče, snažíme se je podporovat tak, aby po ukončení naší
služby rodina mohla žít spokojeně bez závislosti na službě.
Jaký byl rok 201 2 a co se nám podařilo
V poskytování služeb nás v roce 201 2 významně ovlivnil nedostatek financí. Důsledkem toho
bylo snížení počtu pracovníků a mírné snížení kapacity služby.
B ěhem roku jsme díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem realizovali projekt „Na začátku“,

určený nastávajícím maminkám, které se ocitly v těžké situaci a bez pomoci by jen těžko zvládly
zajištění péče o dítě.

I v tomto roce jsme se snažili o zavádění nových postupů, zejména nástrojů pro vyhodnocení

vyrostla v ústavu a partner dítě nechtěl. Ona
se o miminko chtěla starat, ale nevěděla, kde
bude bydlet, z čeho bude žít a jak to vše
zvládne. S pomocí naší služby se podařilo
nalézt bydlení, vyřídit dávky a po narození
syna ji pracovnice podporovala v péči o dítě.

situace dítěte a rodiny – společně s rodinou a sociálním pracovníkem OSPOD mapujeme všechny
oblasti vývoje dítěte, jeho potřeby, zdroje rodiny a rizika, která rodinu ohrožují. Výstupem takové
práce je Individuální plán ochrany dítěte, kterým se pak při práci s dětmi a rodinou řídíme.

Dnes je Lukáškovi jeden rok, je z něj zdravé

Pracovníci absolvovali řadu školení a kurzů zaměřených např. na attachment, dotykovou a filiální

jejítetu, která s Lukáškem občas pomůže.

terapii. Využíváme také nabídku vzdělávání od organizace Lumos, tyto semináře vedou zejména
zahraniční lektoři.

N avrhli jsme setkávání sociálně-aktivizačních služeb v Pardubickém kraji, kde je prostor pro sdílení zkušeností v poskytování služeb i příkladů dobré praxe. Na tato setkání jsme přizvali také
zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje.
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Ivaně bylo 17, když otěhotněla. Sama

a spokojené dítě. Společně s Ivanou se
podařilo po dlouhé době kontaktovat také

Statistiky
Počet rodin
- v nich podpořených dospělých
- v nich podpořených dětí
Počet kontaktů a intervencí

2010

2011

2012

36
51
60
4 1 67

53
78
119
6 1 83

43
69
89
4 502

Výhled do roku 201 3
V roce 201 3 bychom rádi zachovali kapacitu služby pro 50 rodin a dále se zaměřili na
zkvalitňování služby – zavádění nových postupů, standardizaci používaných nástrojů.

V rámci inovativních projektů jsme získali podporu MPSV na zavedení metody Rodinných

konferencí. Jedná se o aktivitu, při které je zodpovědnost za řešení problému více přenášena na
širší rodinu, než je dnes obvyklé. Odborníci se tak stávají pomocníky, kteří rodinu podporují, ale
způsob řešení je zcela v kompetenci rodiny. Tato metoda je dnes úspěšně využívána v řadě zemí
jako je Nový Zéland (kde metoda vznikla), Německo, Maďarsko, skandinávské země.

V rámci partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem bychom rádi pokračovali v poskytování služeb
pro těhotné ženy a dále se více zaměřili na síťování služeb pro tuto cílovou skupinu. Vnímáme, že
čím dřív je služba poskytována, tím je efektivnější – jak pro rodinu samotnou, tak pro
společnost.

Stali jsme se partnery organizace Člověk v tísni v projektu zaměřeném na podporu předškolních
dětí ze znevýhodněného prostředí, projekt bude zahájen v červnu roku 201 3.

Ale o tom všem až příště…
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Centrum náhradní rodinné péče
Matka čtyřletého Ondry onemocněla těžkou

Devítiletá Markéta zažila ve své rodině tý-

depresí, je v léčebně a o jejího syna se nyní

rání, už se k rodičům nebude moct vrátit.

postarají pěstouni. Pěstouni budou s Ondrou

Péče dlouhodobých pěstounů jí ale umožní

za maminkou chodit, povídat si s ním

vyrůstat v rodině, mít někoho, kdo ji má rád

o mamince, starat se o něj do doby, než bude

a kdo se o ni postará, kdo jí pomůže

maminka zase zdravá. Pro Ondru je těžké být

zvládnout těžká trápení, která zažila. Rodina

bez maminky, ale spolu s pěstouny to

pěstounů teď už bude až do dospělosti

zvládne. Nemusí tak do děcáku, bude chodit

Markéty pětičlenná – pěstouni, jejich dvě

do stejné školky, kde to zná, bude mít

vlastníděti a Markéta. . .

pěstouny pořád nablízku. . .
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Podporujeme náhradní rodiny a děti v jejich péči, které aktuálně či dlouhodobě nemohou
vyrůstat ve své vlastní rodině.

S ociální pracovníci a dobrovolníci Centra náhradní rodinné péče se při své praxi
setkávají s uvedenými a mnoha dalšími příběhy dětí, rodičů a prarodičů, pěstounů a adoptivních
rodičů.

Desetiletá Veronika už dnes ví, jaké to je mít
nablízku mámu, která ji má ráda a která jí
pomůže i tehdy, když je jí smutno po její
vlastní mámě. Ale nebylo to tak vždy – část

Jak se dětem a jejich rodinám snažíme pomoci?
Rodinám a dětem převážně z Pardubického kraje poskytujeme terénní a ambulantní služby:
• poradenství (sociální, psychologické, speciálně-pedagogické),

svého života prožila v ústavním zařízení,

• doprovázení a podpora při výkonu náhradní rodinné péče,

protože máma péči o ni nezvládala, nechtěla

• krizová intervence,

se starat. Sama také vyrostla v dětském

• sociálně-terapeutická práce na posílení vztahu mezi dětmi a pěstouny,

domově a od Veroniky nakonec utekla. Veronika po příchodu do náhradní rodiny nekomunikovala, nedokázala říct, co se jí děje,
často se vztekala, ničila věci, ubližovala i sama sobě. Teď je ale nablízku pěstounka
a pomáhá jí zvládnout její pocity strachu,
samoty a opuštění. Veronika se učí, že
problémy se dají řešit a nemusí od nich utíkat.

• pomáháme při kontaktu dětí s jejich rodiči,
• pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení,
pedagogicko-psychologické poradny, atd.),
• nabízíme vzdělávání, odlehčení pro náhradní rodiny formou odpoledních, víkendových
a týdenních aktivit, pravidelné činnosti dobrovolníka s dítětem přímo v rodině či mimo ni.

Při naší práci vycházíme z Individuálního plánu ochrany dítěte a hledáme spolu s pěstouny
a adoptivními rodiči, jak potřeby dítěte nejlépe naplnit. Nejlepší zájem dítěte je pro nás přitom
prioritou.
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Jaký byl rok 201 2 a co se nám podařilo
Rok 201 2 je pro nás zlomovým – byla schválena novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí,

která má své „mouchy“, ale hlavně má nesporná pozitiva – říká, že děti mají vyrůstat v rodině
a že pro to všichni dospělí bez ohledu na „barvu dresu“ mají udělat maximum. Moc rádi jsme se
v našem týmu téhle „změny“ účastnili, „kopeme“ totiž právě za děti, které mají těžší start do
života. A „kopeme“ i za pěstouny, aby měli dobré služby a podporu.

V uplynulém roce jsme „kopali“ nejen slovně, ale také jsme vzdělávali – pěstouny, rodiče, kolegy
z OSPOD a dalších organizací, cestu na naše semináře si našlo více účastníků, než jsme sami
čekali. „Kopali“ jsme také za hledání nových pěstounů – od září 201 2 probíhala kampaň a dnes
již víme, že byla úspěšná, protože jsme v široké veřejnosti našli zájemce s předpoklady být
dobrými pěstouny.
V „běžné“ terénní práci jsme s radostí sledovali, jak se děti místo do ústavní péče stěhovaly

rovnou k pěstounům, jak se Martin konečně potkal se svou mámou, jak si Anetka s pěstounkou
rozumí zase o trochu víc. Jak si pěstouni pochvalují odpočinek, když spolu s našimi dobrovolníky
odjedeme s dětmi na víkendový pobyt a oni mají chvíli sami pro sebe či pro své vlastní děti. Také
jsme znovu a znovu s pokorou sledovali, jak pěstouni hledají ke svým přijatým dětem cestu. Jak
se snaží dětem porozumět a dát jim to, co nejvíce potřebují – láskyplný vztah.
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Statistiky
Počet rodin
- v nich podpořených dospělých
- v nich podpořených dětí
Počet kontaktů a intervencí

2010

2011

2012

85
1 47
1 69
71 92

71
112
201
821 3

87
1 47
1 23
8928

Výhled do roku 201 3
V roce 201 3 už nám je oporou a průvodcem ve snižování počtu dětí umístěných mimo rodinu

novelizovaný zákon. Budeme se učit převádět do praxe to, co je na papíře. Chceme posílit místo
pěstounské péče na přechodnou dobu v novém systému – aby k připraveným pěstounům skutečně přicházely děti, které tuto formu péče potřebují. Nadále je ale pro nás prioritou, aby děti
měly své stabilní a jisté místo v rodině, která je přijímá a miluje, byť je to rodina náhradní.

V roce 201 3 připravíme „knížku příběhů“, ve které popíšeme, jaké sociálně-terapeutické techniky
při práci s dětmi používáme a co dětem přinášejí – věříme, že knížka bude inspirací pro rodiče,
pěstouny a kolegy z oboru.
Plánujeme přiblížit naše semináře a vzdělávání našim pěstounům, aby pro ně povinnosti vy-

plývající z novely zákona byly splnitelné a vzdělávání pro ně bylo výzvou a možností rozvíjet se
v roli pěstounů. Budeme se také snažit pěstounům zajistit co nejvíce odpočinku a odlehčení
v jejich péči o děti. Nadále chceme být k dispozici nejen dětem přijatým do pěstounské péče, ale
také těm, které se pěstounům – rodičům narodily a mívají to někdy hodně těžké. Poznáme také
více pěstounů-prarodičů, kteří pečují o své vnouče. Chceme jim naslouchat, abychom dobře porozuměli tomu, co od nás potřebují a mohli na to naší službou reagovat.

Těšíme se na spolupráci s Vámi :)
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Dobrovolnictví v Amalthee o.s.
Při své práci dobrovolnice jsem chtěla využít

Asi po roce docházení do rodiny mi Milan

bohaté zkušenosti s výchovou svých pěti dě-

přinesl starý atlas, který od někoho dostal.

tí. Dostala jsem se do rodiny, která je

Ukázala jsem mu, jak může v atlasu podle

podobná té mé. Docela dobře se dokážu vcí-

rejstříku hledat různá místa. Okamžitě

tit do pocitů matky Milana, kterého doučuji.

nadšeně reagoval: "Jéé tady je Madagaskar,

Vím, jak je velice náročné věnovat se úplně

o tom je ten film, na který se dívám na DVD.“

sama tolika dětem. Docházím do rodiny od-

Za chvíli jsme už hledali Nový Zéland, kde se

počinutá, takže mám dost trpělivosti se Mi-

natáčel Pán prstenu. Milan podle rejstříku

lanovi

školními

nalezá zmíněný ostrov a je unešený obje-

povinnostmi. To, co jiné děti stíhají levou

vením nového světa poznání. Na příští ná-

zadní, stává se pro Milana klubkem ne-

vštěvě už mi nese atlas, abychom mohli

zkrotných hadů - různě těžkých úkolů. Když

hledat další zajímavé krajiny a města. Je

se mu povede spočítat matematickou úlohu,

úžasné uvidět světlo na konci tunelu. . . A to

nepovedou se mu správně napsat číslovky.

Milanovi začne studium zeměpisu až na

Když zdolá i tento problém, vynechá číslo

druhém stupni ZŠ. Kéž mu ta rozsvícená

věnovat.

Zápasí

se

nebo už nemá sílu (vzhledem ke své diagnóze) pokračovat dalším příkladem.

pochodeň nezhasne...
Lenka Z. , 54 let
dobrovolnice programu Dobrovolníci pro
ohroženou rodinu
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Dobrovolnice Lenka M. poznala čtrnáctiletou
Aničku na Setkání náhradních rodin. Už
předtím obě věděly, že se spolu budou nějakou dobu scházet. „Bylo zajímavé, jak jsme
se v té „kupě dětí“ vzájemně oťukávaly
a přemýšlely o tom, zda si budeme rozumět“,
shrnuje za obě Lenka jejich počáteční pocity
a pokračuje: „Postupem času jsme se lépe
poznaly a našly k sobě tu správnou cestu“.
Společný čas tráví hraním her, sportováním
nebo procházkami, kde si povídají o všem
možném: o pěstounské rodině, kamarádech,
o malých trápeních nebo naopak o zajímavých zážitcích. „Často vidím před očima
ten její překvapený výraz a slyším její hlas,
jak upřímně říká: „To bych do tebe neřekla!“,
říká s úsměvem Lenka a doplňuje: „Na
dobrovolnictví je krásné, že vás děti berou

Dobrovolnictví v Amalthea o.s. je realizováno prostřednictvím dvou akreditovaných
dobrovolnických programů: „Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče“ a „Dobrovolníci pro
ohroženou rodinu“
Program „Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče“ je součástí odborného programu CNRP. Dobrovolníci se zapojují do aktivit a služeb určených náhradním rodinám, konkrétně
potom v rámci:
• odpoledního klubu pro náhradní rodiny, kde pomáhají s realizací programu pro děti,
• podpůrného programu, kde poskytují podporu náhradní rodině formou zajištění
volnočasových či vzdělávacích aktivit dítěte v domácím prostředí náhradní rodiny,
• setkání náhradních rodin, kde pomáhají s realizací programu pro děti.

Program „Dobrovolníci pro ohroženou rodinu“ je součástí odborného programu Podpora pro

rodinu a dítě. Cílem dobrovolnického programu je podporovat ohrožené rodiny v péči o své děti
a přispívat tak ke snižování rizika odebrání dítěte z rodiny do jiné péče. Dobrovolníci se pod vedením klíčového pracovníka rodiny věnují vybraným činnostem, jako jsou např.:
• podpora rodiče v nácviku péče o domácnost

jako kamarády a po čase tak mezi vámi

• podpora rodiče v nácviku péče o dítě, v nácviku rozvíjení dovedností dítěte

vzniká rovnocenný vztah založený na vzá-

• pomoc se zajištěním volnočasových aktivit pro dítě v přítomnosti i bez přítomnosti rodiče

jemné důvěře. Nechce se mi ani věřit, že už to
budou téměř dva roky, co jsem začala za

• podpora a motivace dítěte ve školní přípravě, podpora rodiče ve vedení školní přípravy

Aničkou dojíždět“.
Lenka M. , 22 let
dobrovolnice programu Dobrovolnictví
v Centru náhradnírodinné péče
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Co se dělo a co se podařilo v rámci realizace dobrovolnických programů v roce 201 2?
V programu Dobrovolnictvív CNRP

• Podařilo se nám zapojit vysoký počet dobrovolníků do služeb a aktivit Centra náhradní
rodinné péče a tím se podílet na vyšší efektivitě a kvalitě vybraných služeb CNRP.
• 1 8 dobrovolníků se v rámci Odpoledních klubů pro náhradní rodiny podílelo na zajištění
programu pro děti, 1 2 dobrovolníků se účastnilo Podpůrného programu v domácím prostředí
rodin, 20 dobrovolníků asistovalo pracovníkům v rámci víkendových setkání náhradních rodin nebo Respitních pobytů pro děti a mládež v náhradní rodinné péči.
• Podařilo se nám pro dobrovolníky zajistit odbornou péči formou supervizí a konzultací s odbornými pracovníky.
• Uspořádali jsme pro dobrovolníky celkem 3 vzdělávací semináře a také sebezkušenostní
víkend jako cestu jejich dalšího neformálního vzdělávání.

Statistika
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2010

2011

2012

Počet dobrovolníků,
kteří byli v kontaktu s uživateli služeb

33

39

32

Počet rodin, které byly
podpořeny službami dobrovolníků

27

25

28

Počet podpořených dospělých
(náhradních rodičů)

45

41

44

Počet podpořených dětí v NRP

71

64

74

Počet kontaktů a intervencí dobrovolníků
s uživateli služeb
1 574

4993

5775

Čemu se nejčastěji věnujeme
• vyhledáváme zájemce o dobrovolnickou činnost z řad studentů i široké veřejnosti
• školíme nové dobrovolníky a zavádíme
je do přímé práce s dětmi a rodinami
• pečujeme o dobrovolníky formou setkání dobrovolníků s odbornými pracovníky a nabídkou supervize pro
dobrovolníky
• nabízíme dobrovolníkům bezplatné
vzdělávací a sebezkušenostní semináře
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V programu Dobrovolníci pro ohroženou rodinu

•

Zapojení dobrovolníci v rodinách byli velkým přínosem pro děti a rodiče, kterým ve svém
volném čase pomáhali a morálně je podporovali. Díky dobrovolníkům docházelo k rychlejšímu a efektivnějšímu plnění stanovených cílů v rodinách – především v oblasti doučování,
školní přípravy dětí a smysluplného trávení volného času s dětmi.
• Přestože nábor probíhal pouze pasivní formou prostřednictvím letáčků a inzerátů, počet zájemců o dobrovolnictví se zvýšil.
• I v roce 201 2 jsme pracovali na stávající metodice a upravovali ji dle nejnovějších poznatků
z praxe.

Statistka
Počet dobrovolníků,
kteří byli v kontaktu s uživateli služeb
Počet podpořených osob
Počet kontaktů/intervencí dobrovolníků
s uživateli služeb
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2010

2011

2012

9

6

7

26

20

21

1 97

71

1 92

Výhledy pro rok 201 3
• Udržet a rozvíjet dobrovolnickou základnu obou dobrovolnických programů.
• Reagovat na potřeby obou odborných programů zapojením dobrovolníků do stávajících
i nových služeb.
• Ověřovat a rozvíjet metodiky dobrovolnických programů s cílem realizovat kvalitní
dobrovolnickou službu.
• V programu Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče nabídnout praxí ověřené knowhow dalším organizacím či realizátorům dobrovolnických projektů, např. formou vzdělávacího kurzu.
• V programu Dobrovolníci pro ohroženou rodinu se zaměřit na strategie získání dobrovolníků
do hůře dostupných lokalit.
Zájemce o dobrovolnickou činnost najde další informace na našem webu:
www.amalthea.pardubice.cz (pod odkazem dobrovolnictví v Amalthea o.s.)

Všem dobrovolníkům srdečně děkujeme za jejich dosavadní činnost a těšíme se na
další spolupráci!
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Tým v roce 201 2
Představenstvo občanského sdružení
PhDr. Markéta Ďurechová,
předsedkyně představenstva
Mgr. Gabriela Pavlíková,
místopředsedkyně představenstva
Ing. Iveta Vitáčková,
členka představenstva

Dozorčí rada
Mgr. Michal Zahradník
Ivona Šislerová
Bc. Jitka Vavřinová
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Program

Podpora pro rodinu a dítě

Centrum náhradní rodinné péče

Jméno

Pozice

David Svoboda, DiS.

ředitel organizace

Mgr. Jana Ženíšková
Mgr. Michaela Teplá
Bc. Michaela Skalická
Bc. Marta Zhořová
Bc. Petr Bydžovský (do 06/201 2)
Mgr. Tereza Petráňová (do 01 /201 2)

vedoucí programu, sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví
sociální pracovnice
sociální pracovník
sociální pracovnice

Mgr. Ria Černá
Mgr. Monika Semerádová
Iva Modráčková, DiS. (do 01 /201 3)
Bc. Ivana Skokanová
Mgr. Alena Saidlová
Bc. Barbora Zachařová
Mgr. Martina Rybová
Bc. Tomáš Jireček (do 03/201 3)
Mgr. Kateřina Chocholová

vedoucí programu, sociální pracovnice, psycholožka
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovník
koordinátorka dobrovolnictví

Ondrej Balog
Iva Dopitová
Mgr. Tereza Dvořáková
Radek Král, DiS.

vedoucí Provozní složky
administrativní pracovnice
fundraising, PR
ekonom a účetní

Provozní složka
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Činnost Amalthea o.s. v roce 201 2 podpořili
Státní správa a samospráva
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor sociálních věcí

Pardubický kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor rodiny a práv dětí
Individuální projekt Pardubického kraje
na sociální služby
Ministerstvo vnitra ČR
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Město Žamberk
Město Chrudim
Město Ústí nad Orlicí
Město Králíky
Město Hlinsko
Město Lanškroun
Město Vysoké Mýto
Město Česká Třebová
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nadace a nadační fondy
Nadační fond Albert
Nadační fond J&T
Nadace LUMOS
Nadace OKD
Nadace rozvoje občanské společnosti Sbírkový projekt Pomozte dětem
Nadace Sirius
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Tesco
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Firemní dárci
ACTIVA spol. s. r. o.,
ALBI Česká republika
Cawelo, s.r.o.
CHOCOLATE-KORUNA PRALINES s.r.o.
ČSOB
DOBRODĚJ – TVOŘIVĚ A HRAVĚ
EKORA s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
JABLOCOM
Kenvelo Holding a.s.
Kimberley– Clark, s.r.o.
KONZUM, obchodní družstvo
Kompakt s.r.o.
Lekarna cz. – Pearth health cyber, s.r.o.
MARY & POPP´S AGENCY
OKI
POMPO spol. s.r.o.
SCONTO nábytek
Studio Press, s.r.o.
Tepvos s.r.o.
Tiskárna V Ráji s.r.o.
Vehicle
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Individuální dárci
Tomáš Dvořák
manželé Francovi
Johana Kerama
Radek Král, DiS.
Petra Neubauerová
Ludmila Nováková-Vernerová, solistka ND
RNDr. Martin Pospíšek, PhD.
Karel Švejda
Marek Třešňák
Martin Vaňous

Děkujeme individuální dárcům
a také všem, kteří přispěli do
naší veřejné sbírky
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Partneři Amalthea o.s.
Nadace Terezy Maxové dětem je jedním z našich hlavních partnerů pro rok 201 1 i 201 2
v programu Podpora pro rodinu a dítě a Centrum náhradní rodinné péče.

Nadace Lumos je dlouholetým partnerem Amalthea o.s. v oblasti metodických konzultací,
zprostředkování zahraničních zkušeností a vzdělávání.

Nadační fond J&T je dlouholetým partnerem Amalthea o.s. v oblasti podpory služeb –
spolupracujeme v oblasti osvěty, vyhledávání nových pěstounů, vzdělávání a podpory pro
rodiny s dětmi.

Všem našim partnerům děkujeme za spolupráci a podporu!
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Zpráva o hospodaření organizace
STRUKTURA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 201 2
Vlastní (nevázané) zdroje

Cizí (vázané) zdroje
Zdroje pro základníčinnost
Zdroj příjmu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Individuální projekt
Pardubický kraj
Magistrát města Pardubic
Město Žamberk
Město Ústí nad Orlicí
Město Lanškroun
Město Králíky

Celkem

Zdroj příjmu
Hodnota v Kč

2 426 420,00 Kč
1 20 000,00 Kč
3 098 836,98 Kč
40 000,00 Kč
1 00 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 0 000,00 Kč
9 000,00 Kč
1 5 000,00 Kč

%

41 ,69%
2,06%
53,24%
0,69%
1 ,72%
0,02%
0,1 7%
0,1 5%
0,26%

5 820 256,98 Kč 1 00,00%

Zdroje pro rozvojovou činnost
Zdroj příjmu

Nadace Sirius
Nadace Terezy Maxové
Nadace Pomozte dětem
Nadace OKD
Nadace JaT
Nadace Albert
Burza - Filantropie

Celkem
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Hodnota v Kč

1 389 029,1 0 Kč
622 292,00 Kč
283 881 ,00 Kč
1 00 000,00 Kč
92 500,00 Kč
7 797,00 Kč
1 7 627,05 Kč

%

55,27%
24,76%
1 1 ,30%
3,98%
3,68%
0,31 %
0,70%

2 51 3 1 26,1 5 Kč 1 00,00%

Dary soukromých subjektů
Tržby z prodaného zboží
Veřejná sbírka (vč. DMS)
Příjmy z poskytování služeb
Ostatní zdroje (úroky, kurz. rozdíly)

Celkem

Zdroje celkem

Hodnota v Kč

497 980,1 1 Kč
62 71 3,00 Kč
4 348,00 Kč
321 41 0,00 Kč
423,40 Kč

%

56,1 5%
7,07%
0,49%
36,24%
0,05%

886 874,51 Kč 1 00,00%
9 220 257,64 Kč

STRUKTURA VÝNOSŮ 201 2
Položka

Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Přijaté dary
Přijaté DMS
Přijaté dotace

Výnosy celkem

Hodnota (v tis. Kč)

%

322
63
499
3
8 333

3,49%
0,68%
5,41 %
0,03%
90,38%

9 220 1 00,00%

STRUKTURA NÁKLADŮ 201 2
Položka

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Spotřeba zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Spotřeba služeb
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky
Kurzové ztráty
Poskytnuté dary
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady celkem

Hodnota (v tis. Kč)

%

405
65
1 88
80
74
16
1 596
4 884
1 447
4
1
4
73
67

4,55%
0,73%
2,1 1 %
0,90%
0,83%
0,1 8%
1 7,92%
54,85%
1 6,25%
0,04%
0,01 %
0,04%
0,82%
0,75%

8 904

1 00,00%
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MAJETEK A ZÁVAZKY 201 2
Zdroje krytí (pasiva) v tis. Kč

Majetek (aktiva) v tis. Kč
Položka

Dlouhodobý majetek - celkem

k 31. 1. 2012

1 56

1 38

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

0
994
0
-838

0
951
0
-81 3

Krátkodobý majetek - celkem

2677

31 23

Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jina aktiva

Majetek celkem

36

k 1. 1. 2012

0
21 6
1 428
1 033

2833

1 37
12
2088
886

3261

k 1. 1. 2012

k 31. 1. 2012

331

647

Cizí zdroje - celkem

2502

261 4

Zdroje krytí celkem

2833

3261

Položka

Vlastní zdroje - celkem

Vlastní jmění
Výsledek hospodařeni
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

78
253
0
971
588
943

331
31 6

0
0
1 621
993
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Základní data
a kontakty
název:

Amalthea o.s.

Provozní složka

Představenstvo:

Ondrej Balog
vedoucí provozní složky
777 752 81 9, ondrej@amalthea.pardubice.cz

kde nás najdete:

PhDr. Markéta Ďurechová
předsedkyně představenstva,
statutární zástupkyně

pobočka Česká Třebová:
Hýblova 546, 560 02 Česká Třebová,
tel.: 777 752 842, 777 752 823

Karel Švejda, DiS.
místopředseda představenstva

Městský park 274, 537 01 Chrudim IV,
tel.: 466 302 058

e-mail:

amalthea@amalthea.pardubice.cz

web:

www.amalthea.cz

adresa registrace sdružení
a fakturační adresa:

Husova 1 99, 530 03 Pardubice

IČ:

266 47 21 4

č.ú.:

1 07-362280257/01 00
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Vedení organizace

Ing. Iveta Vitáčková
členka představenstva
e-mail:
predstavenstvo@amalthea.pardubice.cz
Ředitel:

David Svoboda, DiS.
ředitel organizace, statutární zástupce
776 752 805, david@amalthea.pardubice.cz

Radek Král, DiS.
účetní
604 452 259, radek@amalthea.pardubice.cz
Iva Dopitová
administrativní pracovnice
777 752 824, iva.d@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Tereza Dvořáková
fundraising a PR
777 752 830, tereza@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Eva Pavlovičová
vzdělávání (kurzy, semináře)
776 752 81 8, eva@amalthea.pardubice.cz

Podpora pro rodinu a dítě
David Svoboda, DiS., odborný ředitel
776 752 805, david@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Jana Ženíšková, vedoucí programu Podpora
pro rodinu a dítě
777 033 602, jana@amalthea.pardubice.cz
Bc. Marta Zhořová, sociální pracovnice
776 752 81 9, marta@amalthea.pardubice.cz
Bc. Lenka Davidová, sociální pracovnice
777 752 842, lenka.d@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Michaela Teplá, sociální pracovnice
773 952 820, michaela.t@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí
774 452 077, gabina@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Aleš Jirásek, pracovník předškolního klubu
776 491 327, ales@ amalthea.pardubice.cz

Mgr. Jana Frydrychová,sociální pracovnice
777 752 833, jana.f@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Lenka Balogová, koordinátorka lokál.
systémových změn a vzdělávání
lenka@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Kateřina Chocholová
koordinátorka dobrovolnictví
777 752 81 8, katerina@amalthea.pardubice.cz

Centrum náhradní rodinné péče

Mgr. Martina Rybová, sociální pracovnice
777 752 901 , martina.r@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Ria Černá
vedoucí Centra náhradní rodinné péče
775 559 1 79, ria@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Monika Semerádová
sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí
773 51 2 525, monika@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Alena Saidlová, sociální pracovnice
777 752 825, alena@amalthea.pardubice.cz
Bc. Ivana Skokanová, sociální pracovnice
777 752 840, iva@amalthea.pardubice.cz
Bc. Barbora Zachařová, sociální pracovnice
777 752 823, barbora@amalthea.pardubice.cz

Mgr. Kateřina Martínková
koordinátorka rodinných konferencí
602 009 088, katerina.m@amalthea.pardubice.cz
Bc. Eva Černá, sociální pracovnice
777 752 826, eva.c@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Blanka Kolářová, sociální pracovnice
608 436 1 56, blanka@amalthea.pardubice.cz
Mgr. Eva Pavlovičová, koordinátorka projektu
776 752 81 8, eva@amalthea.pardubice.cz
39

Podpořte nás
POMÁHÁME DĚTEM VYRŮSTAT S MÁMOU A TÁTOU

www.amalthea.cz
www.facebook.com/o.s.Amalthea

PODPOŘIT SLUŽBY AMALTHEA O.S. PRO RODINY S DĚTMI V PARDUBICKÉM KRAJI JE SNADNÉ.

POŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR
Jednorázový dar pro Amalthea o.s. v jakékoliv částce na účet 1 07-362280257/01 00, do zprávy
pro příjemce napište DAR. V případě zájmu o potvrzení o daru nás kontaktujte na
amalthea@amalthea.pardubice.cz.

STAŇTE SE PRAVIDELNÝMI DÁRCI – KLUB PŘÁTEL AMALTHEA
Pravidelná měsíční pomoc od 1 00 Kč na účet 1 07-362280257/01 00. Stačí zadat trvalý příkaz
a ozvat se nám na amalthea@amalthea.pardubice.cz. Jako odměnu získáte naše “amálkovské“
propagační předměty.
ČÍSLO ÚČTU PRO INDIVIUÁLNÍ DARY: 1 07-362280257/01 00

KUPTE AMÁLKOVSKÝ PŘEDMĚT
HRNEK/PLACKA/TAŠKA/JOJO A DALŠÍ PŘEDMĚTY...
K zakoupení na www.amalthea.pardubice.cz

PŘISPĚJTE ANONYMNĚ – ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY: 1 07- 455061 0207/01 00
40

DMS AMALKA

Odešlete dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777
ve tvaru DMS AMALKA. Cena DMS je 30 Kč.
Nově můžete také přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku.
Odešlete SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS ROK AMALKA
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více o DMS na www.darcovskasms.cz.

